INSTRUCTIUNI ASAMBLARE SI UTILIZARE
Motocicleta cu acumulator, 1 motor, 6V Y-MB268
Citiți aceste instrucțiuni înainte de asamblare. Conțin informații si avertizări
importante în privința asamblării si utilizării kit-ului. Păstrați toate aceste instrucțiuni
într-un loc sigur pentru a le citi ori de cate ori aveți nevoie.

Corp

Roata frontala

Roti auxiliare

Suruburi

Ghidon

Parbriz

Aripa

Pedale

Furca frontala

Aripa spate

Corpul motocicletei se intoarce la 180
de grade, apoi se monteaza rotile
ajutatoare si roata din spate, dupa
care se strange in suruburi.

Montati aripa frontala in partea de
jos a corpului masinii, apoi strangeti
in suruburi.

Se monteaza piesa neagra, apoi
roata, pe furca frontala, apoi
introduceti axul si strangeti
suruburile.
Introduceti furca frontala in corpul
masinii.

Deschideti suruburile de pe corpul
motocicletei.

Conectati firul rosu la borna rosie.

Acoperiti cu piesa din plastic si
prindeti in suruburi.

Apasati directia si indreptati rotile,
pentru a pastra o linie dreapta.

Se conecteaza firele la pedala
dreapta, in orificiile specifice.

Prindeti capacul pedalei in suruburi.

Puneti pedala stanga in partea
inferioara a corpului motocicletei si
fixati-o.

Montanti si cealalta pedala, in
acelasi fel in care ati montat-o pe
prima.

Conectati firul rosu la borna rosie si
firul alb la borna alba.

Se monteaza parbrizul si se apasa
usor pentru prindere.

Instalati aripa din spate in corpul
motocicletei.

Dupa instalarea aripei, strangeti in
suruburi.

Instalare completa.

Varsta recomandata

3-8 ani

Greutate maxima

30 kg.

Viteza

7 km/h.

Putere acumulator

12V 1000mA

Timp de incarcare

10-12 ore

Acumulator

6V 4,5 AHX2

Dimensiuni

111x50x64 cm.

Reincarcari

200-300

1. Timp de incarcare 10-15 ore.
2. Asamblarea se va realiza de catre un adult, iar incarcarea se va realiza sub
supravegherea acestuia.
3. Utilizarea se va face sub supravegherea unui adult.
4. A nu se utiliza pe drumuri circulate de masini, periculoase sau alunecoase.
5. A se utiliza pe suprafete drepte.
6. Produsul contine piese mici, care pot fi inghitite la asamblare.
7. Se recomanda instruirea celor mici, inainte de utilizare, pentru siguranta lor.

